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Thema: de toekomst van het onderwijs
Gisteren en vandaag bent u geconfronteerd met de tweede onderwijsstaking in een paar maanden tijd.
Dat dit lastig voor u als ouders is, vinden wij erg vervelend. Wij zijn er echter van overtuigd dat we de
regering moeten wakker schudden over de toekomst van het onderwijs. Wij worden elke dag
geconfronteerd met de gevolgen van het lerarentekort en van de grote werkdruk. Elke leerling heeft
recht op goed onderwijs en daar zijn structurele investeringen voor nodig. Daarom hebben we
meegestaakt. We zijn op de stakingsdagen in gesprek gegaan met elkaar over manieren waarop we in
deze tijden van lerarentekort en vervangerstekort het onderwijs zo kunnen organiseren dat we goed
onderwijs kunnen blijven bieden. En we hebben achterstallige administratieve klussen weggewerkt. Geen
‘lang weekend’ dus, maar samen in touw voor beter onderwijs. We hopen dat we op uw steun kunnen
blijven rekenen!

Carnaval op school
Zoals elk jaar heft Sterrenrijk weer een kleuterprinses en -prins en kunnen leerlingen van groep 7 zich
aanmelden om de Ster van Sterrenrijk te worden. De prins en prinses én de ster van Sterrenrijk
presenteren zich aan de school tijdens het Patsjebal:

Op donderdagmiddag 13 februari mogen alle kinderen IETS op hun hoofd
zetten. Het laatste half uur verzamelen we in de grote gymzaal. Daar zullen
we de prins en prinses aan de school voorstellen. Ook de Ster wordt hier
bekend gemaakt. Even hossen en dan om half 4 naar huis.

❖
Omdat onze kleuters van groep 1 op carnavalsvrijdag vrij hebben, vieren de groepen 1 en 2 samen
carnaval op donderdagmiddag 20 februari. Alle kleuters mogen die dag verkleed naar school komen. ’s
Morgens is er een gewoon programma, ‘s middags gaan we los in de speelzaal en zullen we springen,
hossen en in polonaise de boel op de kop zetten. Een echt STUITERBAL dus. Voor de kinderen van groep
1 begint hierna de vakantie. Groep 2 is vrijdagochtend nóg een keer carnavals aan het vieren en dat vinden
ze vast niet erg 😉
Vóór de kleine pauze heeft iedereen een eigen programma in de klas en eten de kinderen daar ook het
tussendoortje dat ze van thuis hebben meegenomen (gruiten). Na het buitenspelen worden de groepen
opgehaald door een sambaband die ze naar de gymzaal begeleidt. In de gymzaal is er muziek en wordt
er gehost en gesprongen. Daarna is er tijd voor optredens door elke groep.
LET OP: we hebben de afspraak dat kinderen geen confetti of spuitbussen mogen meenemen. Ook
het dragen van geweren, zwaarden etc. en griezelige maskers is niet toegestaan.
De groepen 2 t/m 4 hebben Vastelaovend tot 12.15 uur. Daarna begint hun vakantie.
De groepen 5 t/m 8 hebben Vasteloavend tot 14.15 uur. Daarna begint ook hun vakantie.
De groepen 5 t/m 8 krijgen in de gymzaal om 12.15 uur een lunch aangeboden. Zij gaan daarna door met
feesten en optredens. Wij wensen iedereen alvast een sjoone vastelaovend!

Oudergesprekken in februari
In de periode tussen 10 en 20 februari vinden de meeste
oudergesprekken plaats voor alle groepen. In deze
gesprekken is de ontwikkeling van uw kind het onderwerp.
De leerkrachten vertellen u welke ontwikkeling zij zien,
zowel in brede zin als op het gebied van de afgenomen
toetsen in januari/februari. Uiteraard kunt u met uw
ervaringen en vragen terecht bij de leerkracht.
Intekenen op de dag en tijd dat het u schikt kan nu al via Isy.
U kunt intekenen tot uiterlijk donderdag 6 februari.

Buiten leren in groep 3 en 3-4
In alle groepen is bewegend leren opgenomen in
het programma. Een voorbeeld daarvan is de
letterspeurtocht voor de groepen 3, ter
voorbereiding op het letterfeest. Dit feest vieren
we op het moment dat alle letters aangeboden
zijn.
Bij de letterspeurtocht zochten de kinderen
woorden en letters, met als uitkomst:
“ik vier het letterfeest!”
De kinderen van de combi groep 4 hadden een
rekenspeurtocht met sommen over het tiental.
De kinderen hebben genoten en het weer werkte
ook mee. Zó leuk kan bewegend leren zijn!

Letterfeest in de groepen 3
Op vrijdag 17 januari vierden we in groep 3 het letterfeest. Dit
bestond uit 2 delen: een deel in de klas en een deel in de gymzaal.
In de klassen hebben groepjes leerlingen onder begeleiding van
ouders en leerkrachten met alle letters ‘gespeeld’: er werden
letters ‘gemept’, letterkronen en medailles met “Ik ben zo trots als
een pauw” gemaakt en letterspelletjes gespeeld.
Nadat de kinderen hadden laten zien dat zij alle letters kennen, vond
deel 2 plaats, in de gymzaal. Daar zaten als verrassing voor de
kinderen de ouders al te wachten. De kinderen kregen uit handen
van de directeur en hun leerkrachten hun letterdiploma
uitgereikt. Wat zijn wij trots op jullie!

Burgemeester Cox en wethouder Schmitz op bezoek in groep 5/6 van Joshi
Donderdag 9 januari heeft groep 5/6 bezoek
gehad van de burgemeester en de wethouder
van duurzaamheid. De kinderen hebben hun
ideeën voor een schoner milieu en minder
zwerfafval mogen presenteren. Deze
hadden ze ontwikkeld tijdens een project van
PABO-stagiaire Emile. De burgemeester en
wethouder waren zeer enthousiast en
hebben deze ideeën meegenomen. Wie weet
wordt er ooit nog een idee gebruikt?! Verder
hebben de kinderen allerlei vragen kunnen
stellen en er ontstond een interessant,
boeiend en leerzaam gesprek tussen de
kinderen en de burgemeester en wethouder.

Wekelijks spreekuur van schoolmaatschappelijk werk
Elke week is schoolmaatschappelijk werkster Jonne Mestrom op school aanwezig om u met raad en daad
bij te staan bij uw vragen rondom opvoeding, relaties of financiën. Ook kan zij u adviseren richting
andere vormen van hulp of ondersteuning. Jonne is elke week op woensdag van 11.15 tot 12.30 uur op
school; loopt u vooral eens bij haar binnen. Jonne zit ofwel in de spreekkamer in het bovenbouwgebouw
(1e deur links naast de ingang) of in het kantoor van Alex (onderbouwgebouw 2e deur links naast de
hoofdingang).

Oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders: woensdag 19 februari om 9.00 uur
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in aanmelding van hun
kind op onze school, organiseren we maandelijks een
oriëntatie-ochtend. We geven informatie over ons
onderwijs en een rondleiding door de school. Daarna
kunnen ouders een afspraak maken voor een
oriëntatiegesprek met de onderwijscoördinator. Alle
(andere) data voor dit jaar staan op onze website. Opgeven
kan via het ticket op de website. Bent of kent u iemand
die geïnteresseerd is in onze school, dan bent u (en/of uw
kennissen) van harte welkom op een van deze ochtenden.

Catechese-programma voor 6-12-jarigen
In de Nieuwstrijk van januari informeerden we u al over het doorlopend catecheseprogramma voor 6 tot
12-jarigen dat voor de RK-parochies van Geleen verzorgd wordt door zuster Amata. De bijeenkomsten
voor kinderen van groep 3 t/m 8 zijn op maandag, dinsdag of donderdag van 16.00-17.00 uur in het
Parochiehuis Oud Geleen (Leursstraat 3). Voor meer informatie: zie www.rkparochiesgeleen.nl. Zuster
Amata zal volgende week vrijdag in de groepen 3 t/m 8 flyers komen uitdelen voor dit aanbod.

Doorgeven nieuwe telefoonnummers
Krijgt u een nieuw telefoonnummer, geeft u dit dan a.u.b. meteen door aan ons? Zo kunnen wij u altijd
bereiken als uw kind onder schooltijd ziek wordt of zich verwondt. U kunt dit elke ochtend doorgeven aan
Bertie Penners, onze conciërge. Zij past het dan meteen aan in onze systemen. Ook kunt u haar mailen:
bertiepenners@bssterrenrijk.nl Natuurlijk is niet alleen een kloppend telefoonnummer, maar ook het
juiste adres voor ons van groot belang. Ook deze kunt u via Bertie doorgeven.

Voorleesdagen bij de kleuters
Op woensdag 22 januari werden de Nationale Voorleesdagen
geopend. Rondom het prentenboek van het jaar ‘Moppereend’
hebben we in de kleutergroepen een klein feestje gevierd. We
hebben als afsluiting geproost op het voorlezen. In de dagen
erna waren er steeds andere voorlezers te gast in de groepen
1-2 en de nieuwe instroomgroep: ouders, grootouders en de
directeur lazen mooie, nieuwe prentenboeken voor en
genoten hier samen met de kinderen enorm van.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Op woensdag 12 februari vindt de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Tijdens de
kinderboekenweek in oktober heeft Thijs Willems uit groep 8 de schoolronde gewonnen. Thijs gaat dus
Sterrenrijk vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale in de bibliotheek in Sittard. Thijs is een van de zes
deelnemers aan deze kwartfinale en drie van hen gaan door naar de halve finale. Hij gaat voorlezen uit
het boek ‘Ufo-alarm’ van Jozua Douglas. We wensen Thijs alvast heel veel success!

Theaterbezoek groepen 1 t/m 4
Op maandag 20 januari hebben de groepen 1 t/m 4 genoten van de
theatershow van de band 'Hippe gasten'.
Alle voetjes gingen van de vloer met deze leuke rockband voor
kinderen: van “hoofd-schouders-knie en teen” tot springen op de
maat met je vingers in de rock 'n roll-stand!
Het allerleukst vond onze groep 3/4 het om in 4 stappen een
luchtgitaar te bespelen: 1. benen wijd, 2. koffer pakken en gitaar
eruit halen, 3. stekker in de versterker steken en testen en 4. stoer
kijken en spelen maar!
De liedjes met de leuke en uitdagende teksten, gespeeld door een
superstrakke band, vielen ook erg goed in de smaak bij de
begeleidende ouders en juffen!

1 Tekening "Hippe gasten" van Hayley

Schoolbeloning: knutselen voor carnaval
Omdat we met alle klassen samen weer 100 grote PBS-sterren verzameld hadden, was het afgelopen
dinsdag tijd voor de schoolbeloning. Deze keer was dat een knutselmiddag voor carnaval, deze keer
eens met niet je eigen juf of meester. Het werd een gezellige middag. In de groepen 1 en 2 konden de
kleuters kiezen tussen een hoedje of een clownsmasker maken. Tussen het knutselen door konden ze
verkleden en spelen: alle drie de kleutergroepen door elkaar! En kijk maar eens hoe leuk dat was!

Kinderkunst in de hoofdrol in de Kunstweken
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school
na de carnavalsvakantie meedoen aan een bijzonder project
beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een eigen kunstwerk en ontvangt daarvan een echte wenskaart als
aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin: tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk
een eigen museum op internet, zodat iedereen het werkstuk daar kan bewonderen. Helemaal bijzonder
is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met het kunstwerk erop kunt bestellen.
Alle groepen gaan eerst kennismaken met het leven en werk van een beroemde kunstenaar:
Groep 1 en 2 met Piet Mondriaan, 3 en 4 met Keith Haring, 5 en 6 met Vincent Van Gogh en 7 en 8 met
Pablo Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
In onderstaande link ziet u een filmpje waarin de Kunstweken
https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ&feature=youtu.be

wordt

toegelicht.

U hoort er na de carnavalsvakantie meer over.

Excursie groep 8 naar Chemelot
Groep 8 is op dinsdag 14 januari op excursie geweest naar het Continium. Hier hebben ze het Chemelotterrein verkend middels het project Chemelot-2-Discover.

De leerlingen werden ontvangen in een grote theaterzaal waar een interactieve quiz werd gespeeld met
behulp van stemkastjes. De leerlingen bepaalden aan de hand van hun antwoorden hoe de quiz zou
verlopen en welke route afgelegd werd op het virtuele Chemelot-terrein.
Vervolgens zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan in het lab met de
halffabricaten die gemaakt worden op Chemelot. De leerlingen hebben
producten gemaakt van deze halffabricaten en hebben zelf slijm gemaakt.
Daarna heeft de bus ons weer veilig terug gebracht naar school.
Twee dagen later vond op school een gastles plaats in het teken van het project
Chemelot-2-Discover. Bij deze gastles werd nog dieper ingegaan op Chemelot en
werd de opgedane kennis van de leerlingen getest met een quiz. Jesse werd
verkozen tot mister Chemelot, omdat hij de meeste vragen goed wist te
beantwoorden. Knap gedaan, Jesse !
Tot slot zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met het maken van een mini Chemelotterrein in de vorm
van een ‘zenuwspiraal’. Hierin zie je alle buisconstructies terug die je ook ziet als je langs het Chemelot
terrein rijdt. Het was een bijzonder geslaagd en leerzaam project.

Februari-aanbieding taekwondo
Eén avond per week wordt in onze sporthal taekwondo-les gegeven door
Taekwondovereniging Moutarazak. Taekwondo is een vechtsport voor iedereen:
jong en oud, jongen en meisje, man en vrouw. De sport kenmerkt zich door
discipline, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en respect. Iedereen die ouder is dan
5 jaar kan in de maand februari gratis kennismaken met de sport.
De trainingen voor kinderen zijn iedere maandag van 18:30 tot 19:30 uur in de
gymzaal a/d Valkstraat 4 in Sittard en iedere donderdag van 19:00 tot 20:00 uur
in onze eigen gymzaal op school. Meer info:Mustapha Moutarazak: 06-47331927.

Vrije dagen in februari
Carnavalsvakantie van 24 t/m 28 februari
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantieweek!

Re(d)actie
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij Ellen Reijners
(directeur), bereikbaar op school, per telefoon 046-4746016 of mail: ellenreijners@bssterrenrijk.nl

